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T.d"y.o z glównych celów powołania Polskiei Akademii Nauk
J w 1952 r. bylo zapewnienie kraiowi i nauce możliwości

vv§zechstronn€o rozwo|u Utworzono 'g{|]ilŹińy, komitety, insry,tuty i centra
badawcze, zbudowano gmachy i wlposźono je w nowoczesną aparaturę
naukową. Zaproszono uczonych, aby swoią wiedzą i pracą umieiętnie
wykorzystywali przygotowane dla nich stanowiska badawcze. §7' szeregach
Akademii od początku znaleźli się wybitni pracownicy nauki polskie|
i zagrarticznej, Pierwszy skład powołany został w 1952 r. przezPrcrydertta
RP i znalazło się w nim 148 osób, Następni członkowie powoływani byli
drogą demokratycznych wyborów. Do 7999 r. godność cźonka Akademii
piastowalo blisko 1 100 uczonych.

50 rocznica powstania Polskiej Akademii Nauk, to szczegilne
wydarzenie w dzie|ach nauki polskiei. V|ączaiąc się w obchody tego
jubileuszu Archiwum PAN pod kierownictwem dr Hanny Kraiewskiei
przygotowało wystawę pt.: Portrety ludzi nauki. Półwiecze Polskiej
Akademii Naz&. §fystawa planszowa, eksponowana w holu Pałacu
Staszica w §?'arszawie otwarta zostala 6.12.2002 r. ma ona na celu
przypomnienie tw at zy luczonych wspóltworz ący ch zt ęby Akademii
i niektórych wybitnych twórców nauki działaiących w latach
następnych, aż do chwili obecnei. Znalaz|y się na niei również postaci
wielkich poprzedników Akademii - prezesów Towarzystwa
Królewskiego Varszawskiego Przyiaciól Nauk. W'ystawa dała nam
możliwość zapamiętania tslatzy lttdzi, dzięki którym obchodzimy
rocznicę pięćdziesięciolecia działalności Akademii, a prace ich uczniów
i wspólpracowników pozwolą nam na świętowanie koleinych okrąglych
rocznic.

Archiwum PAN od 50 lat gromadzi, przechowuje i opracowuie
materiały do dzieiów nauki polskiej. §irśród nich znaiduje się zbiór
fotografii liczący obecnie ponad 27 000 fotografii i negatywów.
l'rezentowane na wystawie portrety pochodzą z tych zbiorów, a takźe



ze zbiorów prywatnych prof, Andrzeja Śródki oraz Biura

łarnirri.t.u.ylnejo PAŃ. Uzupełnienie wystawy stanowily książki

l Jor."*""rv, pózwalające nam bliżei zapoznać się z sylwetkami

o"rorry.r, -' członków Akademii, których archiwa osobiste

przechowywane są w Archiwum PAN,

Organizatorzy wystawy sktada|ą serdeczne podziękowania za cenne

wskazówki, merytolyczne wsparcie i pomoc w nadaniu ostatecznego

kształtu wystawy wiceprezesowi PAN prof, Januszowi Tazbirowi, prof,

errd.r"jo*i Śrółce, dyrektorowi Gabinetu Prezesa PAN pani Barbarze

Szołtyk i mgr Małgorzacie Andrzejewskie|,

ezftenkowle klenownxlatwa PA}Ńl
)^(

Fnezesl

Autorkami scenariusza
Stasiak, proiekt - Jerzy
Gajewski.

wystawy są: Anita Chodkowska i }olanta
Derkacz, opracowanie gtaftczne: Mariusz

Jan Dembow§ki (1889 -1963) biotogia,
czlonek rzeczywisty l952, czlonek Prezydium
1952- 1963, vezes |952 - 1957

Janusz Grosżkoł§ki (t898 _ 1984) radiotechniką
cżlonek źeczy\vi§ty 1952, członek Prezydium
1955 - 1980, wiceprez€s 1957 - I962,ptezęs
1963 - |97].

Tadeusz Kotarbński (t886 - 1981) lilozofia,
cżlonek rzeczywisty 1952, członek Prezydium
1957 - |968, preżes 1957 - 7962

vlodŻiEierz Trzebiatow§ki (t906 - 1982)
chemią członek korespondent 1952, człotrek
rzeczywis!y ]956, czlonek Prezydium l963 -

1980, wiceprezes 1969 _ |97|, pftzes 1972 - 79?7,
przewodniczący odd/alu PAN we vroclawiu
1970 - 1971
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§Wlcep:rezesl
virold Nowacki (1911 - 1986) mechanika,
czlonek korespondent 1952, członek rżeczylvisty

1956, czlonek Prezydium 1952 - 1983, sekretarz

§i/vdzialu tV l952 - ]957. Zaslępca sekrelarzJ

naukowego l957 - ]9ó5. sekretarz naukow} l966

- 1968, wiceplez€s 1969, 1977, plezes 1978 - 1980

Jan Karol Kosnzewski (1915) epidemiologia,
czlonek korespondent ]967. czlonek rzecz}"ivisty

1976, czlonek Preuydium 1969 - 1989, sekretarz

vydziału vI 1972 , 1980, wiceprezes 1981- 1983,

prezes 1984 - 1989

Alek§asder Giey§żor (1916 , 1999) historia,

czlone[ korespondent l97l. czlonek rzeczy,Wisty

1980, czlonek Prezydium 198l " 1992, preżes

1981 , 1983, 1990 - 1992

Le§żek Kuźlicki (1928) biologia, czlonek
korespondent 1976, członek rzecz}nvisty 1989,

czlonek Prezydium l984 - l998. t\iceprezes.

sekretarz naukowy 1990 - 1992, plezes 1993 - 1998

Mimśłew Mos§akowski (1929, 200l) neuro,
patologia, członek korespondent 1973, członek

rzecż}łłisty l986, członek Prezydium
t975 - 2001, sekrętarz §iydzialu vI 198l - 1995,

wiceprezes, sekretarz naukowy 199ó - 1997,

prezes 1999 - 26.|2. 200I

]erry Kotodzieicżak (1935) fizyka, czlonek
korespondent 1973, czlonek rzeczy,!9i§ty l991,

członek Prezydium 1975 - 1980, 1990 -, zasrępca

sekretalza naukowego 1975 - 1980, sekretarz

i prżewodniczący 'wydżiału III 1997 - 1998,

wiLepfe7es l999 -żOoż. pelniący obow|ąZki

Drezęsa 2002

Kazimierz Nir§ch (l874 - l958) językoznawstwo,
członek rz€czylvi§ty 1952, czlonek PTezydium
l952 , 1958, wiceprezes 1952 - 1957

wiIold \Fierzbicki (t890 - 1965) statyka
l)tldowli, czlonek rzecz}.wisly 1952, cżlonek
I'rezydium 1952 _ 1962, wiceprezes t952 , t957

if
l

vaclaw sierpiński (1882 - 1969) matematyka,
czlonek rzeczyrvisty l952, członek Prezydium
1952 _ 1968, wicepreżes 1952 - |957

Kazimierż Kulatos"§ki (1896 _ 1980) topolo8ia,
czlonek rzecz},wisty 1952, cżlonek Plezydium
1952 - 1968, wicepreżes 1957 - 1968



Mad},§law sżafer (1886 - t970) paleobotanika,

czlońek rzecz!§,isly l952, czlonek Pfezydium
1952 - 1968, wiceplezes 1,957 , 1962,

przewodniczący oddziatu PAN w Krakowie
1957 - 1958

vitold stefń§ki (189t , 1973) parazytologia,

czlonek korespondenI I952. czlonek r7ecz}nvisly

1956, członek PTeżydium 1955 - 19ó8, sekretarz
wydzialu 1I 1957 - 1962, wicepreze§ l9ó3 - 1965

Bogdan lGrnieński (t897, 1973) chemia,
czlonek kolespondent l952, członek rżeczywisty
1961, czlonek Prezydium i wiceplezes 19ó6 - 1968

Aleksande! Krupkowski (1894 , t978)

metalulgia, członek rzecz},wisty l952, czionek
Prezvdium 1960 - 1968, wiceprezes 1963 , l965J
przewodniczący oddzialu PAN w Krakowie
t959 _ 1965

Henryk Jabloński (1909 - 2003) historia, członek
korespond€Dt 1952, czlonek rzecz},wisty l956,

czronek Prezydium 1954 - 197l, Sekletarz
\fydziatu I t954 - 1955, s€krerarz nauko*f, ]955
, 1965, wiceprezes 1966 - 1971

Anatot Li§towski (1904 - t987), flżiologia
rozwoiowa i uprawa roślin, cżłonek
kolespondent 1952, czion€k lzecżylvisty l96l,
czionek Prezydium 1957 - 197l, sekretarz
§fydziatu V 1958 - t965, wiceprezes 19ó6 - 1968

Marian Mię§owicz (t90'] - |992) izyka
doświadczalna, czlonek korespondent 1959,
czlonek rzecz},wisty 1964, czlonek Prezydium
196ó - 1980, wicepreżes 1969 - 1977,
prżewodniczący oddiaru w Knkowie l969 - 1980

Jan sżczepań§ki (l913) socjologia, członek
korespondent 19ó4) członek rzeczylvisry 1969,
rzlonek Prezldlum l9os _ ]980. tł iceprezes
1972 , l980

Jeźy Litwitriszyn (1914) mechanika stosowana,
,,,lonek kore§poDdent l956. c7lonek rzec7},\łi§ly
l966J czlonek Prezydium 1969 - 1989, wiceplezęs
l978 - 1989, prżewodniczący oddziatu PAN
$, Krakowie 1981 _ 1989

Diodzy smoleń§ki (1902 _t984) teoria spalania,
czlonek kore§pondenI l9o4. czlonek rzecz',*isty
1969, czlonek Prezydium 1969, 1980, sekretarż
naukowy 1969 _ I977,wiceprczęs |972 - 79?4

szczepan Aleksand€r Pieniążek (l913)
sadownictwo, członek korespondent 1952,
czlonek rzecz}nvisty 1964, członek Prezydium
1960 - 1989, sekrerarz \fydziału v 196ó - l97l,
wiceprezes 1975 _ 1980

Andrz€i Trautman (1933) fizyka, cżton€k
koTęspo[dent 1969, cźonek rż€czy.lvi§ty 1976,
członek Preż}diUm l972 _ ]98]. wicepręzes
1978 - t980
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Leonard so§lowski (l911 - 1986) fizyka, człon€k
koIespondenl l960J członek rz€cz}.lvisty 1969,
czlonek Prezydium i wicepr€zes 198I _ 1983

GeBrd Lsbuda (1916) histo a, czlonek
kolespondent 1964, cżlonek rżecżylt/isty 1969l
czlonek Prezydium l972 - l989. przewodniczący
oddzialu PAN W Poznaniu 1972 - 1980,
wiceprezes 1984 - 1989

Kezimierz Ufbanik (1930) matematyka, czlonek
korespondent 1965, czlon€k rzeczwisty l973,
cżłonek Plezydium 1969 - 1980, 1984 - t989,
prżewodniczący oddzialU PAN we § roclawiu,
I97z - |977, wj,cęprezes 1984 " 198ó

Maciei viewiórowski (1918) chemia, czlonek
korespondent 1965, członek rzecztlłisty 1976,
czlonek Plezydium 1969 - 1983, wiceprez€§
1981 - 1983

Vładystaw Markiewicz (t920) socjolo8ia,
czlonek korespondent 1971) cżloDek rżeczFYi§ty
1976, czlonek Plezydium 1972 - 1989, sekrerarz
vydzialu I 1972 _ 1983, wiceprezes 1984 - 1989

Adam Urbanek (1928) biologia, członek
korespoDdent l973, cżłonek rzecz},wisty 1983,
czlo[ek Prezydium 1975 - 1989, 1993 - 1998,
sekretarż wydziatu II 1975 - 198ó, wicĘr€zes
1987 _ 1989

Adem Bielański (1912) fizykochemia, czlonek
korespondenl l965. czlonek rlecżFvisry I97J,
czlonek Prezydium l975 . ]995. pizewodnlezacy
oddzia]u PAN w Krakowie l990 - I995,
wlcepreze§ l990 - l995

Madyslew Fildeisen ( 1926) automatvka_
czlonek_kole\pondeDt l971- cztonek rzecz lrł is r 1
]986. czlonek Pre,/ydium i Wiceprezec ]990 - l992

zbigliew Radwad§kl' { l9ż4) prawo, czlonek
korespondenl ]986. czlonek rżecz}"lvi5ry l99l,
czlonek lre,,ydjum i wicepreze\ l99J , t995

Modzimierz ostfowski ( l925) biochemia,
czto_nek kore\pondenL l 973. c,,lonek rżecz},rłisly
1983, cżtonek Prezydium t975 _,
pfzewodniczący i prezes oddzialu PAN
w Krakowie 1996 2002-, wicePrezes 1996 - 2002

RoDnan Ney (l931) geologia, cżłonek
korespondenL I97ó. cżlonek rzecz},rvisly l98o,
czlonek Pleżydium 1984 - 1992. sekretarz
lrydziatu vII 1984 - 1988J sekretarz naukowy
1988 - 1989, wiceprezes 1990 - t992

Andfżej vycżński (1924) histo a, czlollek
kole§pondęnt ]986. czlonek rzeczF\is{y l99l,
cżIonek Preżydium l990 _. sekreIarz vydzialu I
l99l - l99ż. sekretar,, naukowy i wiceD;ezcs
1993 - 1995
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SelĘnetanze N|aukowl
Marian Truszczyński (1929) medycyna
weterynaryjna, członek kolespondent 1976,

czlonek rzeczyrvisty l989, czlonek Prezydium
1990 - , przewodnicżący Vydzialu V 1999 -2002 ,

wiceplezes 1996 , 1998

Janusz Tażbir (l927) histoTia, cżłonek
korespondent 1983, czlonek rzeczywisty 1989,

czionek Prezydium 1993 -, sekretarz
i plze\łodniczący §ł'ydzialu l 1993 - 1998,

wicepreżes 1999 - 2002

slanisław Mazur (t905 1981) matematyka,
czloDek rzecżylvisty 1952, czlonek Prezydium
1952 _ 1957, sekretaź naukowy 1952 _ 1954

Jatr Kacżmarek (1920) teoria obróbki metali.
(Zionek kore\pondenl lqo5. c/lonek rzecż\'.!vi.(}
l911. czlonek Prezydium lo69 - lq80, 1984 _

l989, sekretaź naukowyl972 , 1980

stefan Zóiki€wski (l91l _ 1991) historia i leoria
litemtury, czlonek korespondenl l952, członek
rzeczylvisry l9ól. czlonęk Prezydium ]95ż -
1968, 198l _ 1986, sekletarz Y/ydzialu I 1952 -
1953, 1960 1968, zastępca sekretarza naukowego
1953 - l95Ą sekretarz naukowy t954 l955

zdzi§law Kacżmarek (l928) hydrologia, cżłonek
korespondent 1969, członek rżecz},wisty 1980,
czlon€k Preżydium I9?| - 1974,Ig78 - 1988,
sekretarż 'wydziału WI 1978 , t980, żastępca
sekletalza naukowego 1971, sekretarż naukowv
t981 - 1988
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Zastiępcy Sekne tarzy Naukowychl
Maurycy Jarosżyiski (I890 _ 1974) Dlawo.
czlonekł,orespondeEI lo58. czlonek rzeczyłitty
l964. cl'onek Prezydium ]959 _ l9ó8./aslępca
sekletarża naukowego l959 - 1965

Ignacy Malecki ( 1912 ) akustyka, czlonek
koTesPondenl l954. c7ionek rzecz}ałi5ty l958,
cztonek Prezydiurn 19ól, - tgzt,lbzs -'lgao,
zastępca sekretarza naukowego 196l - l9ó8

Józef chatasiń§ki (1904 " 1979) sociologia,
cżłonek lzecz}nvisty 1952, członek Prezydium
|952 - 1960,1969 - 1,97l, sekTetarż vydzialu I
1969 - 197l, zastępca sekretarza naukowego
] 952 _ 1959

Pawel szulkin (t911 - 1987) radiotechnika,
c7lonek korespondenl l95ż. czlonek rzecz},Wi5ly
l96l, czlonek Pr€Zydium i zastępca sekretarza
naukowego 1952 - 1957, 1960 , ),96),

stani§law Le§zcżycki (1907 - 1996) geogralla
ekonomiczna, członek korespondent l952,
cżłonek lzeczy,wisty l964, czlon€k Prezydium
1952 - 1968, 1978 - 1980, zastępca sekTetaża
naukowego1952 - 1957

IGziEieIz \pyka (t910 - 1975) histo a literatuly
polskiej, czlonek korespondent l952, czlonek
rzecz}Ąvisly l96l. czjonek Prezydium ]953 _

t957, sekretarz wydziału I 1953 - 1954, żastępca
sekretarza naukowego 1954 - 1955

Fmnci§zek Mi§ztal (1901 _ l98l) mechanika.
cl] on ek 

.kore\pon 
den l ]958. cżlonek rzeczywi§ty

] 9ó4. czlonek Prezydium lqoO _ l97l, sekretarz
\(vdzialu IV )960 - l9ó5. zaslępca,ekIerlfża
naukowego ] 966 _ 1968

P98dan 
sucbodolskj l I903 - l99ż, peda8ogika,

hl5łoria kuIlury. czlonek koręspondenL i95ż,
l-llonek rzeczyłvi\Iy lqó4. czlonek Prezvrlium
]q6ó - lo80. zaslep(a sekretarla naukoweso
1966 - 1968

Woiciech Zieleokiewicż ( l9 lJ) fi żykochemidJ
.llonek korespondenl l97ó. czlonik Prezydlum
l'Jó8 - 1972. sekIeldrz Vydzialu III l984 - l98q,
uastępca sekrelarza naukowegot968 - l972

BohdaD Dobrżańskl { l90q - l987) nzyka gleby,
cZlonek.koIesp_ondenl ] aoo. czlonek rleczyrvisty
_l969. 

czlonek Pre/ydium ]960 - l980, \ekrelarz
WydZialu V l97ż - ]977. zastępca sekretarża
naukowe8o 1969 - 1971
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K3zirnie.z secoński (1910 - 2002) ekonomia,
czionek korespondeni l960. czlonek rzeczy,tvisty
1966, członek Prezydium 1969 - 1980, zastęPca
sekretaTza naukowego 1969 - 1971

Tad€uśż odow§ki (l917) intelna, członek
korespondent 1964, członek rżeczywisty I97IJ
czlonek Prezydium 1969 - 1980, 1984 - 1989,

sekretaź 'wydzialu vI |969 - 797 I, złstępca
sekretarza naukowego 1972, 1980

Maciei Nalęcz (1922) elektlotechnika, członek
kor€spondent 1967, czlonek &eczywisry 1973,

czlonek Preżydium 1972 - 1980, 1984 - 1989,

sekretarz \rydzialu IV 1972 - 1980, zasrępca
sekretarza Baukowego 1981 - 1983

Roman Kulikow§ki (1928) teoria sysremóB
czlonek korespondent I967, czlonek r7eczrłisly
1976, człon€k Prezydiufi] |972 - 1977, zastępca
sekretarza naukowego 1972 - 1977

Zbigniew Gertych (r922) ogrodnictwo, członek
korespondent 1976, czlotrek rzecz}nvisty 1994,

czlonek Prezydium 1978 , L980. l984 , l986.
sekretarz 'wydziału v 1978 - 1980, żastępca
sekretaźa naukowego 1981 - 1983

Henryk chotai (l927) ekonomią czlonek
kore§ponden! 1973, członek Prezydium
1975 - I980, żastępca sekletarza naukowego
1982 - 1989

satumin zawadzki (1923) gleboznawsMo,
czlonek korespondent 1 979, cńonęk Ęeczryisty
1989, cżlonek Prezydium 1990 " 1998. sekietarz
i przewodniczący §rydzialu V 1990 - 1998,
żastępca sekletarża Daukowego t984 - 1989

\Wydlzlat n.

Neukl Spoteczne

Michąt Kalecki (1899 _ 1970) ekonomia
politycżna, czlonek korespondent 1958, czlonęk
Tzecz},wisty 196ó

stefan Kietriewicż (l9o7 , 1992) historia Polski,
czlonek korespondenl l965, cżloDek rżecz\,,\łislv
1969, cz|6aę1 plę*6ium l98] - l9s ł
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§7ydzlał nn"

}$aukl BloJloglczne
ZetroD Klefue!§iewicz (1891 - 1969)
językoznawstwo, czlonek korespondent 1954,

cżłonek rzecżylvisty 196l, czlonek Preżydium
1966 - l9ó9, przewodniczący oddzialu PAN
w Krakowie 19ó6 - t968

Każimielz Kurdaniecki (1905 - 1977) filologia
klasyczna, czlonek korespondent 1956, członek
rzecż],wisty 196l, czlonek Prezydium 1972 - 1974

Kazimierz M.ichalowski (190t - l981)
archeologia śródziemnomorska, czlonek
rzeczyłvisty 1952, członek Prezydium 1952 - 1980

Antodla Klo§kowska (1919 " 2001) sociologia
kultury, cżlonek korespondent 1973, cżłonek
ż€cz\.lvisly 1983, czlonek Pleżydium 1990 - 1995

Tadeu§ż Matrteuffel (1902, t970) hisioria,
czionek korespondent l952, czlonek rzeczy,lyisty
1958, cżlonek Prezydium 1952 - 1968

Jerży Topolski (1928, 1998) histoTia
8ospodarcZa, czlonek korespondent l971,
członek rzecży,lvisty 1976, członek Prezydium
1990 - |992

stefan Bialobok (1909 - 1992) dendrologia,
czlonek rzecz},wisty l976

vacław Gajewski ( l9l1 - 1997) gen€tyka,
.zlonek kolespond€nt l958, czlonek rzeczrłisty
19ó9, członek Prezydium l98l - t986

Jan czekamwski (1882, 1965) antlopologia,
czlonek tFulalDy 1952, członek rżecz}.wisty 1957

Jerzy Kono$ki (1903 - 1973) neurofizjologia,
czlonek korespondent I956. czlonek rzecz}visty
1966

flo
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wladystaw Kunicki - GoldfiĘef (1916 - 1995)
mikrobiologie. czlonek korespondeDl l965)
czlonek rzeczylvi§ty 1980

Henryk szar§ki (t912 _ 2002) ewolucionizm,
czlonek korespondeDt l965, c7lonek rzecry,lvisty
l97l, zastępca przewodniczącego Oddzialu PAN
w Krakowie 1979 _ 1983, czlonek Prezydium
t981 , ] 98]

Zbigniew Lorkiewicz (1923) genetyka bakterii,
czlonek korespondenl l 979. CzloDek rzeczywisly
199Ą prezes Oddzialu PAN w Lubtinie t997 -
2002, cżionek Preżydium PAN 1999 -200l

2a 2l

§7vdlzlat nnn"

Naukl AAatennatyazne>
:T- ó o /^n
)E LZY azne n U]nemaLazne

osman Achmatowicz ( 1899 - 1988) chemia,
czlonek korespondenl l 952, czlonek rzeczFvisLy
l9ól, cżłonek PrezydiulD 1955 - 1957

IGrol BoNuk ( 1905 - 1982) topologia, czlonek
koIespondent 1952, czlonek źeczrlłisty l956

Aleksander Jabloński (1898 - 1980) fizyka,
czlonek korespondent 1956, cżlonek rżecż}n9isty
l961

Leopold Infeld (1898 - 1968) fizyka, cztonek
rzeczwvisty l952, cżIonek Prezydium l95ż -
l965



vikor lcmula (t902 - l985) elektrochemia,
cztonek korespondent l 956. c7lonek rze(ztwisly
I9ó1

stefan Pieńkow§ki (1883 _ 1953) fizyka, czlonek
rzeczywisty |952, czlonek Prezydium
|952 - 1953

Andżei soltan (1897 - 1959) fizyka, cżłonek
korespondent 1952, czlonek Preżydium
t955 - l959

Vładystaw orlicz, (1903 - 1990) aneliza
matematycu na, cżlonek koTespondent 1956,
cżlonek rzecz},wisty 1961

voiciech RubiDowicż (l889 - 1974) fizyka,
członek rzeczywisty l952

Hugo steinhaus (1887 _ 1972) matematyka,
cżlonek lzeczywisty 1952

o)o
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Tadeu§z Urbań§ki (1901 - 1985) technologia
chemiczna olgaDicżna, czlonek korespondent
l952, czlonek źecz}nvisty 1956, członek
Prezydium 1955 - 1965

Tadeu§z vażewski (1896 - 1972) matematyka,
czlonek korespondent lc5ż, czlonek rzecz},wisty
l958

§7ydzlaft nV
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Bohdan ci§żew§ki (1922 - 1998)
metaloznawstwo, czlonek korespondent 1973,
cżlonek rżecżylvisty 1986, czlonek Prezydium
1981 - 1998, sekretalz wydziatu IV 1981 - 198ó,
1990 - 1992

stanislaw Hueckel (I91t - 1980)
fundametrtowanie, budownictwo morskie,
czlonek korespondent 1962, cżlonek rżecżFyisty
1971, czlonek Prezydium 1963 - l9ó8,
1912 - ]980



}anusz Leó Jakubowski (1905 - 2000) techDika
wysokich napięć, czlonek kolespond€trt 1952,
cżlonek żecżywisty l95ą czlonek Prezydium
1952 - I96a

vaclaw ol§żak (1902 - 1980) teoria
plastyczności, cżlotrek korespondent 1954)
czlonek rzecz}.wisty 1956, czlonek Prezydium
1957 - l9ó8, sekretaTz wydżiatu IV 1957 - 1960

Atrroni sawczuł (t927 - 1984) mechanika,
cżloĘek korespondent 1969, cztonek rzeczywisty
t983

sylw€§te! Kali§ki (t925 - 1978) mechadka
cŹlonek koresponient 19OZ, Óonek rzecąListy
1969, czlonek Prezydiutl 1912 - 1978

Bohdan Pniewski (1897 _ 1965) aTchitektura,
cztonek korespondent I95ż. czlonek rzeczyvisly
l958

Robert sżewalski (1903 - t993) masuyny
i ulządzenia enel8etyczne, członek korespondent
I95Ą cżłónek rzeczryisty 196l, czlonek
Prezydium i przewodniczący oddzialu PAN
w Gdńsku 1984 - 1993
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Vitold §zymanowski (1908 - t986) teoriA
i konstrukcja obnbialek, czlonek kolespondent
1952, czlonęk ueczywisty 19ó9, czloDek
Prezydium i sekretArż vydżiału lv 1966 - 197I

Jrn Zachwatowicz (1900 - 1983) architektula,
urbanistyka, czlonek kolespondent 1952,
czlonek f zeczywisty 1958

§Vydzlat V
Naukl Ronnlcze,

Leśne l §Wetenynary,ne

JaD Kielanowski (l9l0 - 1989) ż}.wi€de zwierżąl,
czlonek korespondent l9ó0. czlonek rzeczywisty
l97l

R}.§za!d Manteuffel (1903 - 1991) ekonomia
i orgaDizacia gospodaTstw roltry§h, czlonek
korespondent 1965, członek rżeczywisty 197l,
cżiolek Prezydium 1972 - 1980



Teodor Marchlewski (1899 _ l9ó2) ewolucionizm
i, geletyka zwierząt, czlonek żeczywisty 1952,
culonek Prezydium 1952 - 1957

Eu8eniu§z Piianow§ki (1906 - 1974) lechnologia
rolno spoż]Ąvcza, czlonek kolespond€nt 1952,
czlonek rzecz'.wisty l9ó1) cżlon€k Plezydium
t960 - 1965

Boleslaw Świętochowski (1895 - t975) uprawa
roli i roślin, członek kolespondent 1952, czlonek
rzeczlwisty 1961, członek Prezydium 1955 , 1957

Marisn Nunberg (1896 - 1986) entomologia
leśna, czlonek kor€spondeni l958, cztonek
rzeczrrłisty 196Ą cźotrek Plezydium 1963 - t965

Abdon stryśżak (t908 - 1995) weteryna a,
cżłonek korespondent l960, czlonek Izecżylvi§ty
1969
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tvliecz}§law chorął (1925) biochemia, członek
korespond€nt 197l) cżlonek rzeczlrłisty l98ó,
czlonek Prezydium 1981 -

Ifurtel Gibiń§ki (1915) choroby wewnętrzne,
czlodek kolespondent 1965, członek
rzeczywisty 1973, czlonek Pr€zydium 1975 -
l98J. l987 - l998. prlewodEiczący i prezes
oddzialu PAN ł Katowicach 1987 - 1998

Viktot Dege (1896 - 1995) ortopedia, czlonek
kore§poldent 1962, czionek rzecżywisly 1969,
czlonek Plezydium l9ó3 - 1968

Ludwik Paszkiewicż (1878 - 1967) aDatomia
patologiczna, czlonek rzeczywisty 1952, czlonek
Prezydium 1954 - 1957



stefan Śbpek (l914 - 1995) immunologia,
cztonek korespondent 1965, czlonek rżeczyvristy
1973, czlonek Prezydiufi 1972 - 1980,1984 - |989

vitold Zawadow§ki (1888 - 1980) radiologią
czlonek korespoDdent l952. czlooek rzecz}.tłisry
1958, czlonek Prezydium 1957 - 1962, sekretarż
vydziatu vI 1957 - 1960

§Wydzlat Vnn"
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Andrzei Bolewski (1906), mineralo8ią cżlotrek
korespond€nt 1952, czlooek rżeczi,lłisty 1976

cże§ław Druet (1926) oceanologia, czlonek
korespondent 1979) cżionek Tzeczrnvisty 1986,
cronek Prezydium 1993 - 2002
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IGzimierz Dziewoński (l9l0 - 1994) geogrE{ia
spoleczno - gospodarcza, czlonek żeczywisty
I976

Ąfled Jahn (t915 - 1999) geografia frzyczna,
.żonek korespondent ] 97]. czlonek rzecrywisty
l983

Mariatr K§iążjkiewicz (1906 - 198l) geologia,
czlonek korespondent l95ż, czlonek rzecz},lvisty
1969

Stani§taw Dżlbdski (1924) geologia, czlonek
korespondęĘt 1973, czionęk rzecż},wisty l986

Jerzy Kostfowicki (1918 - 2002) geografia
ekonomiczna, członek korespondent 1973,
cżlonek rz€czyl,vi§ty 1983, czlonek Prezydium
1987 _ t989

F-dward Passendorfer (t894 - 1984) g€ologia,
cżonek kofespondenL l9ó0, czlonek rlecz},wi§ty
1976



Jan samsonowicz (1888 - 1959) geologia, członek
koresponden! 1952, czlonek rzeczl,wisty t95ó

RolnaE Teis§e}Te (1929) 8eofizyka, cronek
korespondent 1969, cźonek rzeczirłisty t980,
cztonek Prezydium 1981 - 1992, sekretarż
vydziału vII l981 _ r9E3

Kazimierz smulikowski (1900 - 1987)
petrografra, czlonek korespondenr 1956, cżlonek
rżeczwisty 1966
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Seknetarze l pnzewo,dniczący

§7ydział I

Stefan żółkiewski 1952 - 1953
Kazimierz §O'yka |953 - 1954
Henryk Jabłoński 1954 - 1955

Jan §(asilkowski 1955 - 1957
Stanisław Arnold 1957 - 1960
Stefan Zółkiewski 1960 - 1968

Iózef Chałasińskl 1969 - 197I
W'ładysław Markiewicz 1972 - 7983
§V'itold Hensel 1984 -1989
Andrzej V'yczański 1990 - 1992
Janusz Thzbir 1993 - 1998
Jerzy Z. Holzer 1999 - 2002

Wydziat II

Kazimierz Petrusewicz |952 - 1957
§flitold Stefański1957 - 1962
Kazimierz Petrusewicz 1963 - 1968
\Vlodzimierz Michaiłow 1969 - I97 4
Adam Urbanek 1975 - 1986
Romuald Klekowski 1987 - 1995
Thdeusz Chojnacki 1996 - 1998
Tadeusz Bielicki 1999 - 2002

§tydział III

Michal śmiałowski 1952 - 1971

Jan Michalski 1972 - 1977

Jan Rychlewski 1978 - 1980
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§fłodzimierz Kołos l981 - 1983
§[o|ciech Zielenkiewicz l984 - 1989

Jerzy Kołodzieiczak 1990 - 1998
Henryk Szymczak 1999 -

§flydzial IV

Witold Nowacki 1952 - 1957
§(acław Olszak 1957 - 1960
Franciszek Misztal 1960 - 1965
\ffitold Szymanowski 1966 - 197l
Macie| Nałęcz 1972 - 1980
Bohdan Ciszewski 1981 - 1986
Affred Świt 1987 - 1989
Bohdan Ciszewski 1990 - 1992
V/o|ciech Szczepiński 1993 - 1995
Kazimierz Thiel 7996 - 2002

§(rydzial V

Mieczysław Czaja7957 - 1958
Anatol Listowski 1958 - 19ó5
Szczepan Aleksander Pieniążek 1966 - 197I
Bohdan Dobrzański 1972 - 1977
Zbigniew Gertych 1978 - 1980

Janusz Haman 198l - t983
Antoni Rutkowski 1984 -1989
Saturnin Zawadzki 1990 - 1998
Marian Tiuszczyński 1999 - 2002

§7ydział VI

Witold Zawadowski 1957 - 1960
Andrzei Biernacki 1960 - zm.30.06.1963

6)§)óA

Ksawery Rowiński 1963 - 1968
Thdeusz Orłowski 1969 - 197I
Jan Karol Kostrzewski 1972 - 1980
Mirosław Mossakowski 1981 - 1995

Janusz Komender 1996 - 2002

§(lydział VII

Zdzisłavł Kaczmarek 1978 - 1980
Roman Teisseyre l98l - 1983
Roman Ney 1984 - 1988

Jerzy Jankowski 1989 - 1998
Michał Szulczewski 1999 - 2002

JPnzewodlniczący i Frezesi OdLd]ziałów

Gdańsk

Józef Więckowski 1980 - zm. 15.10.1984
Robert Szewalski 1984 - zm. 9.02.1993
Zbigniew Ciesielski 1993 - 1995
Piotr'§7'ilde 1996 - 2002

Katowice

Alojzy Melich 1975 -1983
Tadeusz Zagaiewski 1984 - 1986
Kornel Gibiński 1987 - 1998
Zbigniew Bo jarski 1999 -

Kraków

'§il'ladysław Szafer 1957 - 1958
Aleksander Krupkowski 1959 -1965
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Zenon Klemensiewicz 1966 - 1968
Marian Mięsowicz 7969 - L980
Jerzy Litwiniszyn l98l - 1989
Adam Bielański 1990 - 1995
'Włodzimierz Ostrowski 1996 - 2002

Lublin

Zbigniew Lorkiewicz 7997 -2002

Ł6dź

Jan Michalski 1978 - 1992
Maria Joanna Olszewska 1993 - |998
Marian Mikołaiczyk 1999 -

Poznań

Gerard Labuda 1972 - 1980
Vladysław Węgorek 1981 - 1989

Jan Stankowski ),990 - 7995
Andrzej B. Legocki 1996 - 2002

§7'roclaw

§fłodzimierz tzebiatowski 1970 - l97l
Kazimierz Urbanik 1972 - L977
Bogustawa Jeżowska - Tzebiatowska 1978 - zm. 16.12. l99L
Zdzisław Bubnicki 1992 - 1998
Edmund Małachowicz 1999 -
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